
สู่อนาคต

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จากกัญชา กัญชง

วราวุธ เสริมสินสิริ
ผู้อ านวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร



พรบ. ยาเสพตดิ พรบ. ผลติภณัฑส์มุนไพร

สารสกัด
กัญชา/กัญชง
CBD เป็นหลัก

THC < 0.2 %

วัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ใบอนุญาต
ผลิตฯ

ใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนต ารับฯ 

/ แจ้งรายละเอียด /
จดแจ้ง

ใบ ล าต้น กิ่ง
ก้าน ราก

• ยาแผนไทย

• ยาพฒันาจากสมุนไพร 

• ผลติภณัฑส์มุนไพรเพือ่สุขภาพ 

• เวชส าอางสมุนไพร



ต ารับยาแผนไทย
ที่ใช้ ใบและก้าน ของกัญชา ปรุงผสมจ านวน 5 ต ารับ 

ชื่อต ารับ เครื่องยากัญชา

ยาศุขไสยาศน์ ใบกัญชา

ยาแก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลือง ใบกัญชา

ยาแก้ลมแก้เส้น ใบกัญชา

ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง ใบกัญชา

ยาแก้โรคจิต ก้านกัญชา

ต ำรำสรรพคุณยำไทยระบุว่ำ
“กญัชำ” มรีสเมาเบื่อ
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วสิาหกจิชมุชน 

• ผลิตโดยได้รับการยกเว้น ใบอนุญาตผลิต 
(จนถึง สิงหาคม ๒๕๖๘)

• ไม่ต้องมาขอขึ้นทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง
รายละเอียด (ขณะน้ีอยู่ระหว่างเสนอลงนาม)

ลูกประคบ
ชนิดสมุนไพรแห้ง
มี กัญชา กัญชง ในส่วนประกอบ

แสดงฉลากให้เหมาะสม 
ห้ามโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมาย 

* มีหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข เพื่อการ
พฒันามาตรฐานผลติภณัฑ์



ใบ (ใบจริง ใบพัด) ล าต้น กิ่งก้าน ราก กัญชา/กัญชง

อาจพัฒนาเป็น “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” อะไร ได้บ้าง ?

ต ารับยาแผนไทย ที่ใช้ใบ กิ่งก้าน 
กั ญ ช า  เ ป็ น เ ค รื่ อ ง ย า  เ ช่ น             
ศุขไสยาศน์ (สรรพคุณช่วยเจริญ
อาหาร-นอนหลับ)

Crude drug เป็น 
ส่วนประกอบไม่ส าคัญผสม                               

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ใช้ภายนอก  

ชาใบกัญชา ที่ก าหนดปริมาณหรือ
ขนาดการใช้ ต้องการแสดงสรรพคุณ 

ลดความกังวล ช่วยหลับ 
ลดความอยากอาหาร 

ครีม น ้ามันนวด 
ครีม ขี ผึ ง 

ยาหม่องน ้า  



สารสกัด CBD 
อาจพัฒนาเป็น “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” 

อะไร ได้บ้าง ?
• ยาจากสมุนไพร ชนิดรับประทาน (ต้านชัก ลดการ

อักเสบ ลดปวด ลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อ)

• ยาจากสมุนไพรใช้ภายนอก : น้ ามัน ครีม ขี้ผึ้ง ยา
หม่องน้ า (ลดอาการอักเสบ) 

• เวชส าอางสมุนไพร (ลดสิว) 

• ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ : น้ ามันหอม 
สเปรย์อโรมา (คลายเคลียด หลับง่าย)

• Gimmick ผสมผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ภายนอก 

เช่น Soft 
Gelatin 

Capsules

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสารสกัด CBD 

CBD products



ความ
ปลอดภัย

คุณภาพ ประสิทธิผล

การประเมินวิชาการก่อนอนุญาตผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
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ต ารับยาแผนไทย เช่น ศุขไสยาศน์ 

ส่วนประกอบ ผสมผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ภายนอก*

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ : น้ ามันหอม สเปรย์อโรมา 
(คลายเคลียด หลับง่าย)

ยาจากสมุนไพร ชนิดรับประทาน (ต้านชัก ลดการอักเสบ ลดปวด
ลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อ)

พฒันา 
ต้นแบบผลิตภณัฑ์

บญัชีจดแจ้ง

ค าแนะน าเบือ้งตน้ 

ในการพฒันาต ารับ และ 
ควบคมุคณุภาพ แสดง

สรรพคณุ

สารสกัด ผสมผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ภายนอก*

ชาใบกัญชา เพื่อสุขภาพ (ท่ีก าหนดปริมาณหรือขนาดการใช้ ต้องการแสดงสรรพคุณ)

ยาจากสมุนไพรใช้ภายนอก : น้ ามัน ครีม ขี้ผึ้ง ยาหม่องน้ า 
(ลดอาการอักเสบ)

เวชส าอางสมุนไพร (ลดสิว) 

ลูกประคบ



บริการ สนับสนุน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชง กัญชา 

 ให้ค าปรึกษาจัดประเภทผลิตภัณฑ์ 
 ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาสูตรต ารับ
 ให้ค าปรึกษาในการเตรียมสถานที่ผลิต 

น าเข้า ขาย 
 ให้ค าปรึกษาด้านการท าสื่อโฆษณา

เร่ิมให้บริการ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔



ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

วินิจฉัย
ผลิตภัณฑ์

ยื่นค าขออนุญาต
สถานที่ ผลิต/น าเข้า

อนุมัติ ผลิตตัวอย่าง
เพ่ือส่งวิเคราะห์

เตรียมเอกสาร
เพ่ือขออนุญาต

ยื่นค าขอ
จดแจ้ง / 

แจ้งรายละเอียด / 
ขึ้นทะเบียน

ประเมินเอกสาร
ด้านวิชาการ

อนุมัติ
ต้องการโฆษณายื่นค าขอ

อนุญาตโฆษณา

อนุมัติ วางจ าหน่าย

1 2 3 4

5
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จ้างผลิต/น าเข้า
2
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SUPPLY CHAIN
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สถานทีผ่ลติ

แปรรูป (บดผง) 

ขนส่ง

ผูป้ลูก

สถานทีผ่ลติ

ผลติภณัฑส์ าเรจ็รูป

สถานทีผ่ลติ

สารสกดัฯ

ผูบ้รโิภค

สถานทีข่าย

สารสกดัฯ

สถานทีข่าย

สถานที่

เปลีย่นรูปอย่างง่าย 

ไมต่อ้งมใีบอนุญาต
ผลติ ขาย มใีบอนุญาต

ผลติ ขาย

มใีบอนุญาต ขาย

ยกเว้น ขายผลิตภณัฑ์สมนุไพรขายทัว่ไป

เฉพาะ วิสาหกิจชมุชน
และ เกษตรกร รายย่อย



การขอ และออกใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไขในกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์ตามที่ รมต. ประกาศ ม.๖(๑๐)

ต้องมีผู้มีหน้าที่ปฏิบัตกิารตามจ านวน 
คุณสมบัติตามที่ รมต. ประกาศฯ ม.๖(๑๓)รมต. ก าหนดประเภท

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ี
ต้องขออนุญาต ม๖(๑)

ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตาม ม.๑๙

วิธีการขอ และออกใบอนุญาต ม.๑๗ ว.สอง หลักเกณฑ์ วิธีการ ผลิต น าเข้า ขาย 
(GMP/GDP/GPP)

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการการผลิต น าเข้า ขายที่ต้อง
ขอใบอนุญาต

คุณสมบัติ ผู้ขอฯ

การขอใบอนุญาตสถานที่ 

การปฏิบติั
หนา้ท่ีและ

ขอ้หา้ม ของ
ผูรั้บอนุญาต 
/ ผูมี้หนา้ท่ี
ปฏิบติัการ



(ร่าง)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่มีส่วนประกอบสารสกัดจากกัญชาหรือสาร
สกัดจากกัญชง (hemp) ที่ได้รับการยกเว้น

จากการเป็นยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ....

กฎระเบียบในการก้ากับดูแลเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสารสกัด CBD : CBD products



CONTENTS
สถานที่

• มาตรฐานสถานที่
• คุณสมบัติ จ านวน หน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
• บัญชี /รายงาน/ ADR report

ผลิตภัณฑ์
• ขออนุญาตผลิตยาตัวอย่าง
• ยื่นผลวิเคราะห์ส าหรับขึ้นทะเบยีน
• หลักฐานผลิตสารสกัดฯ : ถูกต้องตามกม. ยาเสพติด + ใบรับรอง

ผลตรวจตามกม. ยาเสพติด
• เกณฑ์ ต่ าสุด สูงสุดของสารส าคัญในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

โฆษณา : ขออนุญาต



ช่องทำงกำรรับข่ำวสำรจำก ‘กองผลติภัณฑ์สมุนไพร’

LINE ID : @herbalproduct_fda Facebook “กองผลติภัณฑ์สมุนไพร อย.”




